
Encontra-se aberta no CIBIO uma Bolsa de Investigação Pós-Doutoral (BIPD) (Referência 

ICETA 2021-24) no projeto intitulado “eLTER Plus – European Long-Term Ecosystem, 

Critical Zone and Social-Ecological Research Infrastructure PLUS” (Contrato de 

Subvenção Nº 871128), através do ICETA, Instituto de Ciências, Tecnologias e 

Agroambiente da Universidade do Porto, financiado através do Programa Horizonte 

2020 INFRAIA-01-2018-2019. 

 

Área de Investigação Principal: Ciências Ambientais / Ciências Biológicas / Gestão 

Sustentável de Recursos 

 

 

Requisitos de Admissão: 

Os potenciais candidatos devem possuir o grau de Doutor em Ciências Biológicas ou 

Ambientais ou áreas científicas afins, obtido há menos de 3 anos, e possuir experiência 

comprovada em modelação ecológica. Será dada preferência a candidatos com 

experiência anterior de investigação em modelação dinâmica e/ou baseada em 

processos, e tendências da biodiversidade sob mudanças ambientais, uma sólida 

experiência em programação e desenvolvimento de análises estatísticas em ambiente R 

e conhecimento e/ou experiência em harmonização de dados. Será valorizada a 

experiência anterior em divulgação científica de resultados, nomeadamente publicações 

em revistas científicas indexadas, e participação em congressos científicos. O candidato 

deve demonstrar iniciativa, entusiasmo, proficiência em inglês escrito e falado em 

contexto científico, e capacidade de trabalho em equipa e organização. 

No caso de o doutoramento ter sido concedido por uma instituição de ensino superior 

estrangeira, deve respeitar o disposto no Decreto-Lei nº. 341/2007 de 12 de outubro, 

devendo ser cumpridas todas as formalidades aí estabelecidas até à data de assinatura 

do contrato de bolsa. 

 

 

Visão geral do projeto e plano de trabalhos: 

O Projeto de Comunidade Avançada para a Infraestrutura de Investigação eLTER (eLTER 

PLUS), programa INFRAIA-01-2018-2019 do HORIZON 2020, assenta em três pilares 

principais – rede de colaboração, atividades de investigação conjuntas e acesso 

transnacional (remoto e virtual). Sítios eLTER e plataformas LTSER representativos de 

ecossistemas terrestres, de água doce e costeiros serão selecionados para estudar a 

integridade dos ecossistemas, os impactos das alterações climáticas e os serviços dos 

ecossistemas ameaçados à escala pan-europeia. Juntamente com estes casos de estudo 

piloto, o eLTER PLUS pretende identificar, avaliar e propor métodos de monitorização e 

análise inovadores, bem como a elaborar especificações para a eLTER RI de acordo com 

as necessidades dos utilizadores, e apoiar a construção e capacitação da comunidade e 

os serviços prioritários do piloto e outros tipos de suporte. 



O candidato selecionado terá como programa de trabalho quantificar as tendências a 

longo prazo e a variabilidade a curto prazo da biodiversidade, bem como relacionar 

essas tendências com variações socio-ecológicos observadas nos sítios selecionados. 

Para tal, o candidato irá utilizar técnicas de modelação dinâmica, a fim de: explicar as 

tendências e os padrões na biodiversidade; determinar e classificar parâmetros sócio-

ecológicos que explicam as tendências observadas nos principais ecossistemas 

europeus; e, identificar indicadores adequados à quantificação das respostas dos 

ecossistemas a alterações ambientais. O candidato selecionado participará ainda na 

preparação das reuniões do projeto, na elaboração de relatórios, e colaborará na 

divulgação de resultados (conferências nacionais e internacionais). O candidato 

selecionado deverá ter iniciativa, responsabilidade, boa capacidade de comunicação 

verbal e escrita em inglês, e capacidade de trabalho em equipa. 

 

Palavras-chave: Tendências de biodiversidade; Perda de biodiversidade; Investigação 

ecológica de longo prazo; Modelação dinâmica. 

 

Legislação Aplicável: A bolsa é concedida nos termos do Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 40/2004, de 18 de agosto e republicado 

pelo DL 123/2019, de 28 de agosto e Regulamento de Bolsas e Investigação da Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia em vigor  

(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt). 

 

Local de Trabalho: O trabalho será realizado no CIBIO / InBIO, UP - Centro de 

Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto, Campus 

de Vairão, Rua Padre Armando Quintas, 7, 4485-661 Vairão, sob a supervisão da Dra. 

Joana Vicente e da Dra. Ângela Lomba. Prevêem-se também períodos de trabalho em 

Instituições de Investigação parceiras, nomeadamente UTAD, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, Vila Real. 

 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, potencialmente renováveis por 

períodos adicionais de 6 meses, até ao máximo de 30 meses, com início previsto para 

15 de setembro de 2021. 

 

Valor mensal: o valor mensal é de € 1646, de acordo com as verbas estabelecidas pela 

FCT, I.P. em Portugal (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores). O pagamento 

será feito por transferência bancária numa base mensal. O candidato selecionado 

também terá direito a reembolso de verbas da Segurança Social (Seguro Social 

Voluntário) e seguro de trabalho. 

 

Candidaturas: O concurso está aberto entre 30/07/2021 e 12/08/2021 (24:00 GMT). As 

candidaturas deverão ser apresentadas em inglês, através do e-mail para 

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt


bolsas@iceta.up.pt com a referência do concurso da bolsa no “assunto” (Referência 

ICETA 2021-24), e os seguintes documentos anexados: 

 

a) Curriculum vitae (incluindo percurso académico e profissional, lista de publicações, e 

outras informações relevantes, como por exemplo, formação desenvolvida no contexto 

dos objetivos de investigação do projeto, endereço de e-mail e cópias de certificados 

dos graus académicos); 

 

b) Carta de motivação (incluindo uma breve descrição da experiência de investigação, 

adequação do perfil para a posição anunciada e o enquadramento do trabalho a 

desenvolver nos seus próprios interesses de investigação a desenvolver no futuro). 

 

Os candidatos que não incluírem todos os documentos referidos na candidatura não 

serão considerados no processo de avaliação. 

 

Critérios de seleção: O júri selecionará o melhor candidato, de entre os que cumpram 

os requisitos de elegibilidade acima referidos, com base no mérito, através da análise 

dos seguintes critérios: 

 

-  Curriculum Vitae geral do candidato (70%): 

 

(1) Adequação da formação académica ao tema específico do concurso (10%); 

(2) Conhecimento comprovado em modelação dinâmica/baseada em processos (20%); 

(3) Experiência em harmonização/gestão de dados (15%); 

(4) Experiência comprovada em análise computacional e/ou programação em ambiente 

R (15%); 

(5) Experiência de comunicação de resultados científicos, principalmente na forma de 

manuscritos científicos (10%);  

 

- Experiência em projetos de investigação relacionados com o tema do concurso (20%); 

 

- Carta de motivação (10%) 

 

Os melhores candidatos (3) serão convidados para uma entrevista (com o valor de 30%), 

presencial ou por videoconferência, para definição da ordenação final dos candidatos. 

Se nenhum dos candidatos cumprir os padrões de qualidade exigidos, o júri poderá 

decidir não conceder a bolsa. 

 

Composição do Júri: Joana Vicente (presidente), João Honrado (vogal), Ângela Lomba 

(vogal) e Pedro Beja (vogal substituto). 

 



Publicitação e comunicação dos resultados: A classificação das candidaturas será 

publicada numa área visível e pública das instalações da ICETA, e todos os candidatos 

serão informados por email do resultado das suas candidaturas. 


